


 -םייקסעה היפתושו לטיגיד | הבוטה הריחבה - לטיגיד

 םלשומ פאק ןורתיפ פאק תונורתפ שומימל רתויב

 םיליבומּה הנכותה יתב םע ףראבו סלועב תויקסע תותירב לטיגידל ןמז ךרואל

 .םינותנה יסיסב םוחתב םיליבומה הנכות יתב םעו ₪82-ה ימושיי םוחתב

 ו תרשפאמה בושחימ תביבס תובייתמ ₪87 תוכרעמ לש תויטירקה תומישמה
 ךל םירשפאמ ,םאולמב ג1קווג 6401( תולוכי תא םילצנמ הלא תונורתפ ב

 תובחר ןוסחאו ןורכיא תולוכימ ,תכרעמה לש איש יעוציבמ תונהיל ,םינתשמה ןוגריאה יכרצל המאתהו גורדיש תלוכי ,םילועמ םיעוציב
 .ןמז ךרואל הנוכנ הריחבמו .יעוצקמ תורישו תוכרעמ תונימא

 תגשהל ונימב דיחי ףסומ ךרע ךל תנתונ לטיגיד

 :ךיתועקשה לע הרימשלו ולא תומישמ
 : טאל תונורתפ ןתמל םייקסעה וניפתוש

 ןופלט םושייה םש ףתושה םש
 רפסמב הכימתה תלוכיב ,םיעוציבב .41סווג 6401 תוכרעמ לש תוליבומ ₪

 (03) 4 587 8/3 | מייעב תמדקתמ היגולונכט - םייכט סילודג ןורכיזו עדימ ירגאמב הכימתה תלוכיבו םישמתשמ לש בר

 (03) 9 אוא0/080 עדימה תיגולונכטל הנכות - מייעב 811 .(\ז אז 08) דאמ

 ,\1קחא-ל 1חוס| תמרופטלפמ לטיגיד תוכרעמ לש הבחרהו רבעמ תלוכי ₪ (09) 4 תא לארשי 5

 קח /115-) \גת6סוא אד ,(אזא :הלעפהה תוכרעמ ןיב הריחבה תושימגו (09) 9 1005 מייעב הנכות תוישעת - םוקילפא

 תחא המרופטלפ לע הדובעל (060) 0 אא הלעמ | מייעב (1993) עדימ תוכרעמ - רגימע

 (03) 5765666 | 0/4015 קקטוס לארשי לקרוא
 ,תשרה ,ןוסחאה ירצומ לש תומרופטלפ ןיב המאתהו גורדיש תלוכי ₪

 .סיתורישהו הנכותה

 .םייקסע םיפתוש לש םיליבומ םימילשמ תונוהתפ ₪

 .ןימאו יעוצקמ תוריש ₪

 .תימואל בר תיעוצקמ הרבח לש ןיטינומו בג ₪

 .סוחתב סיבוטה עוצקמה ישנא לש תויחמומ ₪
( 

 היישעתה םוחתל לטיגיד תייגטרטסא =
 ,םייעוצקמ םיתוריש םע ד שופ תוססובמ תוחותפ תוכרעמ לע םיליבומ תונורתפ ןתמ



-₪. 9 

 תובייחמ 58? תוכרעמ

 םיעוציב

 המאתהו גורדיש תלוכי

 םינתשמה ןוגריאה יכרצל

 תונימזו תודירש ,תונימא

 ( 1118 ,הצו ב1111, ["ט1] ס16ז3ה06)

 הריהמ חותינ תלוכיו תושיגנ

 ןונכת ךרוצל עדימ ירגאמ לש
 תוטלחה תלבקו

 תוכרעמ בולישו תוירושיק

 ןוגריאב תוינגורטה

 השירפב יעוצקמ תוריש
 תימלוע

 חס תוכרעמל םימילשמ תונורתפ

 ד

 תוירחאו תויעוצקמ ,תויחמומ
 בלשמ לחה ,ללופ ןורתיפ ןתמב
 טקייורפה לוהינ דעו צועייה

 חס תונורתפ שומימל לטיגיד תונורתי

 הלעפהה תוכרעמ ךרד בבשה תמרמ הלשבו האלמ 6401| תרוטקטיכראב ,.1קחג לתרש תחפשמ
 תלוכי דיתעב החיטבמו תולוכיבו םיעוציבב ליבומ יגולונכט ןורתיפ סויה ךל תנתונ ,םושייל דעו
 .תולשבו תובחרתה

 יעוציבבו םישמתשמ לש בר רפסמב םיכמותה ,םימדקתמ 1/1 (6ע 1.גז86 \!טחוס/) תונורתפ
 .איש

 יעוציב לש יברימ לוצינ ךות תכרעמה תולוכי רפשמה \/וחשסואפ !א1 -ו טא[א תביבס ןיב בוליש
 .6401[ תויגולונכט

 תוססובמ \אום6סואפ אד תוכרעמ דעו 1חו6| תוססובמ \צופשסשצ אד תוכרעממ לודיג תלוכי

 .תינוגריאה המרב תונורתפל דעו 63אוסק-ה תמרמ תונורתפ תשק .א[קג

 תנתונ סקסח/א5-לו טאזא ,וצוהשסאפ א1-ל תפתושמ ,א1קווג ,תתא הרמוח תמרופטלפ
 .םינתשמה סיכרצה יפ לע הריחב תושימג ךל

 .דיתעב תושרדנ תורקי תומאתהו תובסה ךוסחת סויה 6401( תרוטקטיכראב שומיש

 תוששואתההו 6ןטצוטחחפ-ה תולוכי תרזעב בשחמה תוכרעמ לש תונימאו תודירשב הלבוה
 .\]קחג-ו 1חו6| תססובמ ,אד-ו טא1א תביבסל

 66 תויצקילפא לש תויטירקה תומישמל תמלשומ הכימת םיקפסמה 5וסזגַפס\/סזא8 תונורתפ

 1 או תולוכי לע םיססובמה ,0818 \/גז6חסטפ6-ה סוחתב תולוכיבו םיעוציבב םיליבומ תונורתפ

 .םייקסעה וניפתוש לש תונורתפה ףותישב ('6 1 גזפ6 !/6ת0/)

 .סימדקתמ ןוסחיא תונורתפו תושימג ןורכיז לוהינ תולוכי

 תומייק \/וחסש אד -ו נא[א תוביבס ינפ לע ותקולחו םייק עדימל השיג םירשפאמה םילכ
 .\לותסואפ אך -ו נא1א תביבסב תופסונ תויצקילפא חותיפ ןכו

 .1קחג-ה תוכרעמ לכ ינפ לע תומיאת סע ,ש61 8005 תוססובמ תוכרעמ

 ,תכרעמה לוהינל תחא ייםירצומ תפילחיי \/ותשסואפ אד וא/ו אא םא ןיב ,בושחימ תביבס לכל

 .תשרהו ןוסחיאה יעצמא

 ןיב ,תונוש תוינגורטה תוביבס ןיב תוירושיק םירשפאמה \\/סזאפזסטק -\ \116016וש86 ילכ
 .םמצעל םישמתשמה ןיבו עדימל םישמתשמה

 תדגאמ איה .א/056ח גתומ םש תלבקל הנושארה א]א-ה תכרעמ הניה 10741 שאזא
 ,תרחא אא תכרעמ לכמ רתוי ,8ע%וטתנ /-ו 861816 ללוכ ,םוחתב םיטרדנטסה לכ תא הכותב
 .ןוגריאב תרחא ₪א1א תכרעמ לכל רושיקו הבסה תולק רשפאמה רבד

 .םינוש םינרצי תרצותמ סינווגמ דויצ יגוסל תורישו היצרגטניא ,הכימת תלוכי לטיגידל

 היישעתב םיחמתמה לייוחבו ראב הכימת יזכרמב םיתורישו םירצומ ,םיחמומ ,םיצעוי לטיגידל

 .םוחתב תוחוקל תורשע םיתרשמו

 ימואלניבה הכימתה תוריש :קזשחווטז-ה תוריש תא תקפסמ לארשי טפוסורקימ ףותישב לטיגיד

 .56 (/גטוחסזו206 5670106 06ח16ז) -כ טפוסורקימ תרבח יייע הכמסוה לטיגיד .טפוסורקימ לש

 .\!קוג תוכרעמ לע תוירחא תונש 3

 .גוקחג טא]א תודבוע 3,000-מ הלעמלו 1קוג אד תודבוע תויצקילפא 1,400-מ הלעמל
 .6401( תייגולונכט לש אישה יעוציבו תולוכי תא תולצנמ ולא תויצקילפא

 ,ןויסינ הל םינקמה ,חותיפו הבישח יתווצב טפוסורקימ סע תיגטרטסא תופתוש לטיגידל
 .\אוח60א א םוחתב תויחמומו תונעוצקמ

 :ומכ תויתשתו סינותנ יסיסב יקפס סע תוימוקמו תוימלוע תויגטרטסא תותירב לטיגידל.

 תונהיל ךתלוכיב ולא תויופתוש תועצמאב .םיצעוי םעו 518455-ו אתסתאוזא סח 5
 .שרדייש םוחת לכב תויעוצקמו תויחמוממ

 ברקב םיבכרומ םיטקילוהפ לוהינב עדיו ןויסנ םהל ,הישעתה םוחתב םיחמומה יבוט לטיגידל ₪

 . * .סיבה תוחוקל

 .ןמז ךרואל טקש שארו תוירחא ךל תנתונ ,קזח בג םע תימואל'בה הרבחכ ,לטיגיד ₪



 .תורשפ אלל תורישו תטלחומ תיגולונכט תונוילע לטיגידל .ךכל םינווכתמ - ייירשפא לכהיי לטיגידב םירמואשכ

 תומלשל העיגה 41008" יבשחמ לש טיב 64 תרוטקטיכרא ./\1008"* יבשחמ לש תיגולונכטה תונוילעה םע ירשפא לכה

 ידסמ ומסע אד", 10 1דיג1, זנאזא*, 0ק6ת/ 157" הלעפהה תוכרעמ ,בבשה :תוניחבה לכמ תולשבלו

 .תולבגמ אללו םלשומ ןפואב ךנוגריאב בושחימה יכרצ לכ תא שממל ךל תרשפאמה הדיחיה איה .םימושייהו םינותנה

 לש 108" יבשחמ תא סשכרב לכה לבא ,לכה סנומא תא ועיבה תוחוקל יפלא

 .רלוד דראילימ 12-מ .תיצרש ןאל עיגתש ודכ הלעמלב לטיגיד

 תוריש .לארשי לטיגיד לש יעוצקימהו 0 1 ג וד םלשומה תורישה סע ירשפא לכה

 ךילא ךרדב רבכ תורישהו הי הנפת קר .ותוכיאב עודי לטיגיד

 יבשחמל קר אל .. וש פא / )1 | ,תונורתפה לכ סע

 בוליש ,תרושקת תותשר לוהינו המקה ,הנכותו הרמוח יתוריש :םירחא םסינרצי תרצותמ םיבשחמל םג אלא לטיגיד

 .בושחימה סוחתב אשונ לכב \ועייו הכרדה ,(0180טזסותפ) בשחמ ירתא לש לוהינו המקה ,םתעמטהו סימושיי

 פפ8 םוה לאיויל
 םייקסעה וניפתוש לש םייסדנההו םיילוהינה םימושייה .םייקסעה וניפתוש לש סימושייה יפלא םע ירשפא לכה

 המיאתמה הלעפהה תכרעמ םע ולא סימושיי ליעפהל הריחבה ךדיב .ךנוגריאל םישורדה תונורתפה לכ תא ךל םיקפסמ

 .סוצע יתורחת ןורתי ךל קינעמ הז בוליש .דחוימב םיריהמ הבוגת ינמזו םידקת אלל סיעוציבמ תונהיל ,רתויב ךל

 סימושייה ןווגמו יעוצקימהו םלשומה תורישה ,לטיגיד לש תיגולונכטה תונוילעה בוליש תועצמאב - ךליבשב ירשפא לכה

 ירשפא לכה
 1% ום ות חוו 519108 גת 01 09-9544255 :סקפ 09-9593222 .לט .46120 הילצרה .2033 .ד.ת .מ"עב (קד) טנמפיוקא לטיגיד
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